ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
08 серпня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
08 серпня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулось засідання
комісії з координації заходів щодо впорядкування розміщення зовнішньої
реклами на території м. Кропивницького.
Комісія прийняла рішення: погодити пропозиції робочого органу щодо
розміщення зовнішньої реклами за 5 адресами; відхилити пропозиції
робочого органу щодо розміщення зовнішньої реклами за 5 адресами.
08 серпня під головуванням заступника голови комісії, начальника
відділу з питань праці Миколи Рибака відбулося засідання міської робочої
групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.
Розглянуті питання: звіт керівників 6-х підприємств міста
Кропивницького, які допустили факти порушення трудового законодавства
у частині нараховування заробітної плати найманим працівникам у розмірі
нижче законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати; про підсумки
реалізації державної політики щодо легалізації зайнятості населення
і детінізації заробітної плати у місті Кропивницькому за січень - липень
2019 року.
08 серпня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Мосін та начальник управління капітального
будівництва Сергій Білокінь перевірили хід та якість виконання будівельних
робіт на об»єкті «арка» та із заміни трубопроводу каналізаційного колектора.
Перевірка підтвердила, що роботи виконуються відповідно до визначених
графіків.
08 серпня під головуванням заступника голови Подільської районної у
місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулось засідання
опікунської ради при виконавчому комітеті Подільської районної у місті
Кропивницькому ради.
Розглянуто питання про погодження кандидатури опікуна недієздатної
особи.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
08 серпня у бібліотеці-філії № 13 міської централізованої бібліотечної
системи було проведено літній бум «Читаємо завжди, читаємо скрізь».
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На захід зібрались хлопчики та дівчатка, які люблять читати,
відгадувати загадки, жартувати. Локація – лавочка. На свіжому повітрі юні
читачі могли погортати сторінки улюблених журналів та книжок, обмінятись
думками щодо прочитаного тощо. Особливий інтерес викликали нові книги
для дітей. Вони привернули увагу присутніх яскравими ілюстраціями,
назвами й сюжетами.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
08 серпня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейд - відстеження по вул. Євгена Тельнова (біля ринку
«Черемушки») щодо припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими
та непродовольчими товарами.
Під час рейду несанкціоновану торгівлю бахчовими культурами,
городиною, плодоовочевою продукцією та непродовольчими товарами було
частково призупинено. За порушення Правил благоустрою міста
спеціалістом спецінспекції складено 7 протоколів за статтею 152 Кодексу
України про адміністративні правопорушення.
З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях,
проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення «стихійної»
торгівлі продуктами харчування на тротуарах, газонах та біля житлових
будинків та запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію
ринків.
Охорона здоров»я
08 серпня відбувся семінар на тему: «Ступінчаста терапія гострих
отитів» для медичних працівників закладів охорони здоров'я комунальної
власності міста, а саме: сімейних лікарів, лікарів терапевтів, педіатрів,
отоларингологів.
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